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O WOLONTARIACIE (Dz. t). z2O1O t. Nr 234, poz. 1536)1),

REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Kultura, ochrona dób. kultury i dziedzictwa narodowego(rodzaj zadania

publiczisgoł)

Łączenie pokoleń - warśŹaty gotowania w sołeclwie Biała Góra skierowane do miesŻkańców gminy sżUm.

MUl

Żadania pub]iczńsgo)

23.11.2015

t.

12.12.2015 t.

w okresie od .-....-...... ...............do........-.....

W FORI\4IE

PoWlERZENlA REALlzAcJl ZADANlA PUBLlcŻNEGoMsPlERANlA REALlzAcJl ZADANlA
PUBLICZNEGO

1)

PRZEZ
Miasto i Gmina sŻum
(oBan adnrinistracji publ cŻnej)

składana na podstawie prŻepisów działu ll rozdziału 2 usiaw z d|ia 24 kwietnia 2oo3
o działalnościpożytku publicznego i o wolontariacie

r'

,i",-;.
t| t',A

Dane oferenta/oferentówl)3)

l_

1) nazwa:

2)

stowarzyszenie Przystań Biała Góra.

foma prawna:a)

(x) stowaęyszenie
)
()
(

3)

( )fundacja

prawna
spółdzielnia socjalna
kościelna osoba

(

) kościelna jednostka

organizacyjna

( ) inna'''''''''''''''''''''

numerw Krajowym Rejesfuze sądowym, w innym rejestze lub ewidenc.ji:5)

0000581913
4) data wpisu, rejestracji lub utwoŻenia|6) 21.1o.2015 r'
5) nr NIP: 5792257302 nr REGON: 36278985000000

6)adres:
m]ejscowość: Biała Góra

dzielnica lub innajednostka pomocnicŻa:ł sołectwo Biała Góra
gmina: Sztum

,

powiats) Sztum,

województwo| Pomorskie
kod pocztowyr82400

7

) tel.:

508627546.

Sztum poczta: Sztum

500207257 faksr .......................

e-mail: ................ ... .......... httpt/
8) numer rachunku bankowego:

...................

nazwa banku'
9) nazwiska j imiona osób upoważnionych do reprezentowanja ofeaenta/ofelentów1):

a) Sylwia Okoniewska
b) Bogumita Olszynka
c) Agnieszka Matlewska

10) nazwa' adres i telefon kontaktowy jednostki organizacyjnej beŻpośredniowykonującej zadanie'
o którym mowa w ofercie|g)

stowarĄEzenio Przystań Biała Góra, Biała Góra, gmina sŻtum'

kontakt tel' 500207257' 508627546'

11)

osoba upoważniona do składania wyjaśnień dotycŻących oferty (imię i naŻwiŚko oraz nr telefonu

kontaktowego)
Bogumiła olszynka tel' 508627546'
'l2) p.zedmlot działalnościpożytku publicŻnego:

p@

a)

działalńoŚć nieodptatna pozytłu
działania ; integracja mjeszkańców, wspieranie inicjatyw słJżącychroŻwojowi i uzdolnień
mieszkańców, promowanie członków sŻczególnie użoolnionyón' dŻiałańośćna żecŻ
upowszechnienia wiedzy na temat profilaktyki Żdrowotnej' działalnośćna rzecŻ osób
niepełnosprawnych' promocja zatrudnienia iaktywizacja zawódowa osób pozostających bez
pracy i zagroŻonych utraĘ placy' działanie na rzecz .ozwoju obszarów wie;śticn'
oóńóztwo w
opracowaniu i realjzacji programów pomocniczych, a takŻe pŹedslęwŻięć ma]ących na celu w
sŻczególności Wykolzystanie Środków z dotacji urzędowych l struńural;ych''promocja gminy
sŻtum, podnoszenie poziomu zawodowego i klJlturinegó społecznoŚci gminy'sztumi aolłosć
o zacholvanie kuItury materialnej l niematerialnej regiónu' propagowanie mltod i sposobów
proouKcJl zc'rowej żywnościoraz zdrowego słlu życia' dbałość
o ochronę pŻyrody i
krajobrazu' oĘanizowanie życia koleŹeńakiego' gromaózenie Środkow finansólvych_na
wspleranie działalnoŚci mieszkańców' wspieranie rozwoju turystyki i agroturystyki'
lealizowanie wszelkich innych w glanicach doŻwolonych priwem' 'wńiosków i-postlJlaiów
członków

b)

działalnośćodpŁtna pożytku publicŻnego

Brak takiej dzjałalnoŚci'

13) jeżelioferent /oferencil) prowadzi/prowadzą1) działalnośćgospodarczą:
a) numer wpisu do rejestru przedsiębiorców - nie dotyczy
b)

pzedmiot działalnościgospodarczej

ll. lnformacia o sposoblo reprozentacji ofercntów wobec o.ganu administr.cji pubticznel
wraz

Ż pr4rtoczeniem podstawy prawne'10)

osoby upoważnione do reprezentacji oferenta wobec organu administracji publicŻnej
to zaŻąd

stowazyszenia w składzie : sylwia okoniewska, Bogumiła olsŻynka,
Agnieszka [4atlewska działąący
według plzyjętego statutu organizacji' osoby te zobowiązane
są do repreŻentowania stowaŻysŻenjaj

Żawjeranaa umów i podpisywanja oŚwiadczeń wolj cŻłonków
stowaŻyszenia'

lll. szczegółowy zakres Żeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacii
1. Krótka

charaKerystyk. zadania publicznego

Warsztaty gotowania łącŻące pokolenia' integrujące członków stowarŻyszenia i mieszkańców sołectwa
Biała Góra' Kilkudnbwe wspólne gotowanie' pżypominające i podtzymujące tradycyjną polską
kuchnię. Warsztaty odbędą się w dniach od 4 do 5 grudnia 2015 r.

iod

11 do 12 grudnia 2015 r. w

Świetlicy wiejskiej w Białą Górze. Na waFŻtaty zostaną zaprcszeni mieszkańcy gminy sztum, w tym

doświadczone kucharki Ż sołectwa Biała Góra i sąsiednich sołectw. Temat warsztatów to tradycyjne
dania Świąt Bożego NarodŻenia' a warsztaty rozpoczną się wspólnym piecŻeniem pierników- Kolejne

dni spotkań to nauka pieczenia ciasta

i dania tradycyjnego, polskiego dania wigilijnego
'makowca''
z grzybami'' Na dwa kolejne dni Żaplanowane są warsztaty z prŻygotowania ryb na stół
'pierogi
wigilijny. Dnia 12.12'2015l. zakończymy warsztaty' naucŻymy się prŻyrŹądŻać pstrąga W galarecie i
rybę po grecku' Uczestnicy nauczą się plzygotowywać tradycyjne dania wigilłne'

2. opis potrzeb wskazujących na koniecznośćwykonania zadania publicznego, opis ich
przyczyn o]az skutków

W

Świecie wspielanym chemią isŻtucznymi dodatkami do żywnościszukamy ekologicŻnych

produktóW

i

pragniemy zdrowo przygotowyvać potlawy' Jest to ważna
krajów

-

dziwne potrawy, zupełnie nam obce i nie związane

z

ekspońu jedzenia' pochodzącego
dziedzictwie navego regionu i

z różnych

kąu'

zecz'

jednak

w

pędzie

eksperymentujemy, wymyślamyi tworzymy
regionem' zapominając

o kultuŻe' tradycji

i

stowarzyszenie pragnie pŻypomnieć uczestnikom o tym jak

ważna powinna być tradycja' dziedzictwo i nasza kultura' Dlatego właśniepragniemy prŹez wspólne
gotowanje przypomnieÓ uczestnikom

o

polskich tradycyjnych' bożonalodzeniowych daniach' Do
zorganizowania tych warsztatów niezbędna jest kuchnia elektryczna' patelnia i takie naczynia jak;
zestaw półmisków, palery o@z drewniane łyżki'a także zestaw sztućców : łyŹek i noŹy' Jesteśmy
nowo zawiązaną organiŻacjąi nasze Żeczovłe zapalcze nie istnieje' Można powiedŻieć' Źe jeszcze go

nie ma' Wsparde w postaci zakupu niezbędnych sprzętów zaowocuje w prŹyszłości'będzie podstawą

dzięki której zaistnieje integracja' wspólne spotkanja przy pracy prŹygotowującej do udziału w
wszelkich konkuEach' imprezach publicznych' pokazach mieszkańców sołectwa i członków
stowa.zyszenia' RealiŻacji zadania publicznego sprawi' że wyposażymy naszą wiejską świetlicę' co
służyćbędŻie mieszkańcom, dzieciom imłodzieży oraz organizacjom działającym na terenie sołectwa

osP istoważyszeniu PŹystań

Biała Góra' dziaąącym na rzecŻ lokalnej społecznościi nie tylko

sołectwa' ale teŻ miesŻkańców gminy całej gminy'

3.

opis grup adresatów zadania pUbllcznego

Adresatami zadania publicŻnego będą ucŻestnicy warsŹatów gotowania różniący się wiekiem

i

doświadczeniem w kuchni. l\łają na celu plzekazanie pzez starsŻe, doświadczone kuchalki tajników
tradycyjnej i polskiej kuchni' Utwierdzanie uczestników w pżekonaniu' że tradycja' dziedŻictwo i
kuItura naszego narodu jest cŻymśważnym, czymśco wyróżnia nas

od innych nacji' regionów

i

powinnyśmy o nią dbaó' rozpowszechniaó i nie dopuścićdo jej zapomnienia. Warsźaty kierowane są
do mieszkańców gminy - rÓwnież do dzieci i młodŻieŹy' Warsztaty będą odbywały się W czterech
dniach' dlatego też uczeslniczyć będzie w ni6h razem około 60 osób ( na

.1

dzień około 15 osób

)

w

różnym wieku - od 6 do 60 lat i więcej' a więc również doświadczone kucharki' które swą wiedzę
pŻekażą młcdszym pokoleniom'

4. Llzasadnienie potrzeby dofinansowania z dotacji jnwestycji związanych z rca|izaąą zadania
publicznego' w szczególności ze Wskazaniem w jaki sposób pżyczyni się to do podwyższenia
standardu realizacji zadania-11)

Nie dotycŻy'

5. lnformacja, czy w ciągu ostatnich 5 lai oferengofercnci1) otżymal/otrżymali1) dotac.ię na
dofinansowanie inwestycji związanych

z

lea|izaqą Żadania publicznego z podaniem inwestycji'

które zostały dofinansowane' organu który udzielił dofinansowania oraŻ daty otrŻymania dotacji
'i'}

stowarzysŻenie dotychczas nie otrzymało żadnej dotacji'

6.

zakładane cele

lealizac;izaaa@

celem realizacji zadania publicŻnego jest:

l
l

^

rozpowszecbniaaie tradycji, dzieózictwa

i kulflry

narodu poprzez cŻęrodniowe

warsztaty wspólnęgo gotowania dań bożonarodzeniowych dla mieszkaliców gminy.

wielopokoleniowa integlaaja człoŃów stowarzyszenia olaz mieszkańców Miasta
Gminy Sztum poprzez wspólne wa$Źaty
ak1yw,rre spędzenie czasu poprzęz wspólne działanie

pozwoli na wymianę doświadczęń

i

pokoIęń. zdob)cię wiedzy inaucz1

ucz@h

pofuaw - będą to piemiki kojarzące się z świętami bożego narodzenia oraz takie potrawy
jak pierogi z gzybami, makowięc, pstąg w galarecie i ryba po grecku.

Cele realizacji zadania bęĄ wykonane przez uczestników wa$ztatów,

członków

stowarzyszenia pruy wspaxciu mieszkańców, któEy mogą podzielić się doświadczęniem w tego
typu zadaniach.

7. Miejsce realizacji zadania pubticznego
Św]etiica wiejska w Białej Góże.

opis poszczególnych działań wzakresio.ealizacji zadania publicznego1r)
PrŻygotowanie'n'o,'u"jl

8'

nforrnujących mieszkańców gmjny

o warsŻtatach' Zorganizowanie warsztatów poprŻez stwożenje

odpowiednich warunków czyli Żakup splzętów' naczyń i produktów Wspólne gotowanie' pŻylŻądzanie'
dzielenie się doŚwiadczeniem i edukacja dzieci i młodzieŻy pÓplzez czynny
ich udział w Warsztatach.
Na ŻakońcŻenie warsztatów degustacja potraw omawiania
smaków i wyciąganie wniosków ze wspólnej
'
pracy

9. Harmonograml3)

Zadanie publiczne real zowane w okresie od 23.11.2a15 t. da 12.12.2A15 t
Poszczególne dz ałania w Żakres e realizowanego

Terminy reaiizacji

Oferent lub inny podmiot

zadania p!blicznegolll

poszczególnych

odpoWiedŻialny za

dz]alań

dzałaneWzakrese
reallzowanego zadanla
pLrblicznego

wykonanie odpowiedniej ilościp]akalów

mieszkańców

powiadamiają!ych

]isiÓoad 2015 r

o

warsztatach.

Zakup spzętów njęzbędnych do zlealizowan1a

listopad - grudz]eń

zadania.

2015

stoWażyszenie Plzystań

r.

B ała Góra'

ZałuD produkldtł do realildcji i lrykon.rnia
zadania.

onrdŻ]eń

wańztatv sotowania w

2015l'

4 - 5 grudzień 2015 r'
1

1-12 1l|dz eń 201 5l '

10' zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego15)

ReaiŻacja zadania pub|jcznego zachęc miesŻkańcÓW do Wspólnego działania, do czynnego
uczestn]ctwa

W

życiLr publlcznym' Podwyższy świadomość
dbania o lladycję

narodową' PoŹWol na zdobycie umiejętności idośWiadczenia

z

W

'

dŻiedŻictwo j kL]ltulę

dziedŻnie Wspólnego gotowanla

młodszym pokoleniem jak lóWneż pozwoli na Wymianę dośWiadczeń już zdaby1'ych plzez

ucŻestników' mających Wiedzę w tym zakres e' Wzrośne pozom śwadomoŚci lczestników, że

ach, nteglować Śię iWspónie dzialać' zdobywać nowa
wedzę i doświadczenia oraz poszerzać swoje horyzonty' Ważne jest też to, że pozyskane
wyposażenia slanowić będzie bazę do spotkań przygotowyĄ'ania się do różnego lodzaju
Wańo blaÓ udział W tego typu zadan

konkursóW

i

przoglądóW' które będą odbywały s ę

W

plŻyszłości'

lV. Kalkulacja prŻewidywanych kosztóW lealizacji zadania publicznego

1.

KosŹorys ze względu na rodza]'kosŻtóW:

a

9

n

'6'

Ż nnych źrÓdeł , wtym

(W Żr)

i00

50
8o
20
50

(w

1500
100

r50o
r00

50

50
80

80
2A
50

500

Ż)

Żadania pUb icŻnego17)
l.w

ż)

(w zl)

2Q

50
5Ó0

27

15

405

5

13

65

65

30

30

2

lym pracy spolecŻnej

Wp]at oplai adresatów

.q

1500

W

2800

2300

500

2. PrzewidyWane źródłafinansoWania Źadania publicznego
WnioŚkÓWana kwaria dotac
23ao Żł
2

srodki finansowe Własne]7

3

srodkifinansowe z nnych Źlódeł ogólem (Ślodkif nansowe Wymienione
w pkt. 3.1-3.3)'r)

..zl

'ż

82,15yÓ
..../"

..%.

3.1

wptaty i opłaty adresatów Żadania publicznegófl

32

środki finansowe z

'zł

innych@

..%

z budzetu państwa lub budżetu jednostki samorzadu teMolia|neoo'
fundusŻy celowych' środki z fundusŻy stluktura'ny;h)'

r'

pozostałer

4

''

/

Wkład osobowy

{w tym

swiadczenia wolonEriLtszy ęraca społeczna

cŻłonków)

ogółem (Środki wyńienione w pkt

'zł

...vo

'2ł

..o/"

500'00 zł

17

1- 4)

2800 Żł

'85Ó/o

1000/"

3' Finansowe środkiz innych ź]ódełpublicznychrl}
Nazwa organu

adńinEGĘ-

publacznej lub innej jednostki

sektora finansów publicznych

Kwota środków

lnformacja o tym,
czy wniosek (ofeńa)
o ptzyznanie
środków został (-a)
rozpattzony(-a)
pozytywnie' czy ież

(w zł)

nie zostałca)

-

Termin lozpatŻenia
w p.zypadku wniosków
(ofert)

nierozpatżonych do
czasu złoŻenia
niniejsŻej oferty

jeszcze
Nie dotyczy

TAKNIE

)

TAKNIE')

Nie dotyczy
Nie dotyczy

TAKNIEU

Nie dotyczy

TAKNIE')

Uwagi, które mogą mieć znaczenie pŻy ocenie kosŻtorysu:

stowalzysŻenie Przystań Biała Góra jest nowo powstałą
organżacją pozalządową' która na chwilę
obecną nie dysponuje żadnym sprŻętem i środkami' któle
można by wykolzystać w realizacji zadania'
Wsparcie w formie Żakupu odpowiednich spżętów
będzje służyćmjeszkańcom gminy i członkom
stoważyszenia iŻintegrują ich oraz zmotywują do wspóInego
działania'
Konto bankowe zostania założone do końca ljstopada

br

v. lnne wybrane informacje dotyczące zadania publicznego
1'

zasoby kadrowe pzewidywane do wykożys tania plzy
rca]izaąi zadania publicznegoz)

zaangażowanie maksymalne członkóW stowaŻyszenia

pży organiŻacji'

przygotowaniach

i

realizacji zadania publicznego.

2' zasoby ĘecŻowe oferenta/oferentów1) pzewidywane do wykożysta nia płzy rcalizaąi Żadaniaz3)

Miejsce warsziatów gotowania' czyli świetlica wiejska, która jest WtasnoŚcią Miasta i Gminy sztum
udostępniona dla mjeszkańców i oQanizacji działających na Żecz społeczeństwa i sołectwa w
gminie Sztum.

3'

Dotychczasowe doświadczenia w ręalizacji zadań publicznych podobnego rodzaju (2e

wskaŻaniem, które z tych zadań realizowane były we współp.acy z administracją publiczną).

Brak.

4'

lnformacja' czy oferenUoferenci1) prŻewidujecą zlecać re a|izaąę zadania publicznego
w trybie,
o którym mowa w art'
ust' 7 ustawy dnia 24 kwietnia 2oo3 r' o działalnoŚci pożytku pubIicznego

io wolontariacie.

'6

Nie będŻie zlecać'

oświadczam (-y)' Źe:

10

1) proponowane zadanie publiczne w całościmieści się w zakresie działalnościpożytku publicznego

oferenta/oferentó#);
2) w ramach składanej oferty pŻewidujemy pobieranie/niepobieranie1) opłat od adresatÓw 2adaniai
3) oferenvoferenci1) jesvsą1) związanyCni) niniejszą ofeńą do dnia

.' ' '.'

'

'.' ' '..'

'

'. ' ' '

'.... '..;

4) w zakresie Arliązadym z otwartym konkursem ofeń' w tym z gromadzeniem, pzetwazaniem
i pzekazylvanjem danych osobowych' a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych'
osoby, których te dane dotyczą, złożyłystosowne oświadczenia Żgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 r' o ochronie danych osobowych (Dz. U' Ż 2002 r' Nr 101, poz. 926' Ż póżn' zm');
5) oferenvoferenci]) składający

niniejsą ofeńę nie zalega Cją)/Żalegacjd]) z opłacaniem nateżności

z h^ułu zobowiązań podatkowych/skład€k

na ubezpieczenia społeczne1);

6) dane określone w części l niniejsŻej ofe.ty są zgodne Ż Krajowym Rejestrem sądowym/właściwą
ewidencją1);
7) wszystkie podane w olercie olaŻ załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym

ifaktycznym.

(podpis osoby Upoważnionej

|ub podpisy

osób upoważnionych

do składanja oświadczeń woliw imieniu
of elenta'/o'er€ntów]

o"t". ..13. l.iL

)

...:*,llFx,

załącz.liki.

1 Kopia aktualnego odpisu z l(ajowego Rejestru sądowego, jnnego rejestru lub ewidencjira)
2' W plzypadku r,vyboru innego sposobu rcprezeniacji pbomiotow s{aoa1ących ofeńę wspólną niż
wynikający z Krajowego Rejestru sądowego lub innego właŚciwego rejestru - dokument
potwlerozający upoważnienie do działania w lmieniu oferentaCów)

Poświadczenie złożenia oferfs)

Adnotac1e uzędowe2s)

1l

') Niepotrz€bne
Ż]

skeślić.

Rodzajem zadania jest jedno lub więcej zadart publicnych ok€ślonych w art. 4 ustaw} z dnia 24 kwietnia

2003 r. o działa]nościpożł,tkupublicaego i o wolontariaci€'
r)
Kazdy z oferentów składających oleltę wspóln4 pzedstawia swoje dane' Kolejni of€renci

dołączają właśoiwe

i' Eo*u

pru*nu oanacza formę dŻiala]ności or8anizacji pozarządowej, podmiotu, jednostki organizzcyjnej
ol$eśloną na podstawie obowiązujących przepisóq w szczególnoŚci stowarzyszenie i fundacj€, osoby pra*ne
ijednostkj ofganizacyjne alziałające na podstawię przępisów o stosunku Panstwa do KoŚcioła Katolickiego
w Rzecz'pospolitej Polski€j, o stosunku Paristwa do innych koŚciołów i związków wyaaniowych ordz
o gwarancjach wolności sumienia i qYznania, jeŻeli ich cele statutorłe obejmują Fowadz€nie działalności
poż}tku publicfuego' ucniowskie kluby sportow€, ochomicze straże pożame oraz inne. NaleŻy zaanaczyć
odpowiedrią formę lub wpisać imą.
)'Podac
nazwę \rlaściwego rejestru lub euidmcji'
"' w zaleŹlosci od tego. wjaki sposób organizacja lub podmiol po$"tal'
'' osiedle. sołectwo Lub inna jednostka pomocnicza. w)pebienie nie obowiązkowe' Na]eży wypehić jeżeli
zadałrie publicne proPonowane do realizacji ma być realizowan€ w obębie danej jednostki.
Nie w}pehiać w prz}padku miasta stołecm€go warszawy.
jednostek organizacyjnych oferenta. Należy wypehić jeśli
'] Dotyczy oddziałów terenowyct! ptacówek i innych
zadanie ma być Iealizowane w obĘbie danej jednostki organizacyjnej.
ji]\a
'o) Należy okeślićczy podstawą są zasady okeślone w statucie, pehomocnictwo, pokura c2:, też
podstawa' Dot}czy lylko oferty wspó]nej.
'' w}peh ić $ B'o \ł prz}padt'u ubiśgan ia sje o dofioansos anje in$ es$ cj i'
'' opis musi być spójDy z harmonogramem i kosztorysem' w plł?adLu of€ńy wspó]nej nal€ży wskazać
d_okładny podŹiał działan w ramach reatizacji zadania publicalego między sHadającymi ofertę wspólĘ'
'' w harmonog'amie nalezy podać terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych alŻiałań oraz liczbowe
okrcślenie skali działan planowanych przy r€alizacji zadania publicznego (tan. miar adek\łatnych da danego
3)

zadania publicznego' trp. ]iczba świadcz€ń udzielanych tygodniowo, miesięcznie, liczba adresatów)'
la)
opjs zgodoy z kosztorys€m'

|5)Na]eŻy

opisać zakŁdaDe rezu]taty zadania publicaego - czy bęalą trwałe oraz w jakim stopniu realiŻacja
dania przycz''ni się do lozwiązania poblemu społeczn€go lub złagodzi jego negatywne skutki.

za

16)

Nalezy uwzględnić wszys*ie planowane toszĘ',

u},nagodzeń'

w

szczegoLnosci zal:upu usług, zaklpu tzFczy,

-Dotyc4 jedy e wspierania z:dania publiczrego.
"' \aleĄ w?i5ac koszty be7poŚrednio łiąŻale z celem reali7owanego Zadania publicanego.
'' w pź}padl-u oferty wspÓ]nej kolejni of€renci doł4czają do tabeli infonnację o swoich kosaach'

'"'Na]eł \łpisać koszty związane z obsfugą i administracją realizowan€go zadanią które związane są
z wykon1rłaniem działaf o chańkterze admi stracyjnym, nadzorcłn i kontro]nym, w łal obsługą filansową
i prdwną pfojektu.

Ż')

-

W}pełnienie fakultaB'\łne
umożiiwia zawarcie w umowie postanowi€nia, o któłm mowa w { 16
mmowego wzoru umoiły' stanowiącego załącanik nr 2 do rozporądz€nia Ministra Pracy i Polityki społecan€j z
dnia z 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ńmowego wzonr umo\ły dollcących fealizacji z^dania
publicnego oraz wzoru spmwozda a z wykonania tego zsdania. Dotyczy jedlaie oferty wspieranja realizacji
zadania pubticaego.

Tnformacj€ o l'wa]ifikacjach osób, kóre będą zatrudnione przy ręalizAąi zAdania publicmego, oraz
kwalif*acjach wolontariusry. w FŻ}padLu oferty wspólrcj tral€ży prz}porządkowaó zasoby kadrowe do

''|
o

dysponujących nimi ofercntów.
materiaty' w prąpadl-u ofefy wspólnej nal€żry gą?orądkować zasoby rzeczowe alo
'j) Np' ]okul.
dysponu.jących "pr"ęt'
nimi oforcntów'
}) odpis musi być z}odily
z aktualnym stanem faktycznyn i prawn}łn, niezaleaie od t€o, kiedy został
']s)

Wtpehria organ adninistracji publicznej.
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KRA'OWY REJESTR SADOWY
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Numer KRS| 0000581913
Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu
z REJEsTRu sTowARzYszEŃ/ INNYCH oR6ANIzAcJI sPoŁEczNYCH I zAWoDoWYcH,
FUNDACJI oRAz sAMoDzIELNYCH PuBLIczNYcH zAKŁADów oPIEKI zDRoWoTNEJ
poDMloT NIEwPtsANY Do REJEsTRU PRzEDsIĘBIoRców
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3

21.10 2015
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N5.PEJ rRS/17135, 1s/s89/pEGON

Dzial

1

Rubrykal-Danepodmiotu
STOWARZYSZENIE
REGoN

r

362789850, NIPr 5792257302

5ToWARZYSZENIE PR7YSTAN B]AŁA GoRA
+'Dan€ o Waesn ejszej rcj€stracji

5'czy podńiot poslada śatus organlzacli

NlE

Rubryka 2 - Siedz'ba
!.Siedzrba

i

adres podmiotu

kraj PoLsKA, Woj' Pol'loRsK]E, powiat SzTUl.lsKI/ gmina szIUNl, m ejsc' BIAŁ4 GóRA
u

3.Adres pocŻt} €]ektronicznej

'

/

nI4],

ok'

^,

m]ejsc' BIAŁA GóRA/ kod 82 4o0, pocŻta szTul'l, kraj PoLsKA

4'Adr€s slrorry intelnetowej

Rubryka 3 - Jednośki terenowe lub oddziały
Brak WpisóW

Rubryka 4 - Informacje o śatucie
1'hformaqa o sporŻądz€niu lub znrianie

1

02.08.201sR.
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Rubryka 5

Rubryka 6 - sposób powstania podmjotu
Brak WpisóW

Rubryka 7 - Kornilet ŻaloŻycielski
Brak wpisóW

Rubryka 8 - orqan sprawujący nadŻór
sTARosTA SŻTUN1sKI

DziaŁ Ż

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
l'NaŹwa orqanu UpGwnionelo do
reprezentowania podrniotu

ŻARŻĄD

Do SKŁADANIA ośWlADczEŃ WoLI W ZAKRES1E PMW MA]ĄTKoWYcl] I NIE|.1AJĄTKoWYCH
SlowĄalvSlEuA WY|VACA\E sA ooDP'5J DrĄoC- czlo\<ow lARlĄD.
"v oRElEsA'

w

Podrubryka

1

Dane osob WchodŻących W skład organu
1

1-Na

]śko /

Na&s

]!b firma

OKON]EWSKA

2.Ilniona
77ALLAL2922

4,Numer KRs

2

5'Funkcja w orqanie rcgfezentująrynr

PREZES

l.Nazwsko/ Nazwa

0L5ZYNKĄ

Lrb

firma

BoGUIlIŁ.Ą
3.Numer PESEVRE60N
4.Numer KRS
SEKRETARZ

3
2,Irnlona

AGNIESZKA
81031414860

SKARBNIK

Rubryka2-Organnadzoru

rdenbń kator wd ruku

:
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KOI'1ISJA REW]ZY]NA

1

Podrubryka

1

Dane osób wchodzących W skład organu
1

1'Nażwisko/ NaŻWa ]ub

fi

na

2.Imlona

DANlEL
114\4102974

4.Numer KRS

2

3

l.NaŻW]sko / Nafua lub fi.ma

SZLACHT

2.lmioia

14ARŻENA

3.Nuner PESEVREGON

7502!514063

1.Nózwjsko/ Nazwa lub firma

IWANSXA

2.lmiona
83022614026

turbryka 3
Brak Wp]sóW

Dział 3
Rubryka1-NiedotycŻy
Brak WpisóW

Rubryka2'Niedotyczy
Brak Wpisów

1'celdŻlałanla

1' INTEGMCIA l'1IEszKAŃcóW'
2' WSPIEMNIE WszELK]cl] INICJATYW sŁLJżĄcYcH RozWoJoWI, ZAINTERESoWAŃ I UZDoLNIEŃ

3' PRoMoWANIEcŻŁoNKóWsŻcŻEGÓLNIE UzDoLNIoNYcH'
4' DZIAŁALNośĆ NA RzEcz UPoWszEcHNIENIA WIEDZY NA TEI1AT PRoFILAKTYKI zDRoWoTNEJ.
5' DZIAŁALNośĆ NA RzEcZ osÓB NjEPEŁNo5PMWNYCH'
o' PPol/ocJA l4 RUDl\_El'.A l A( tYlvtlAclA lA"łoDoWA osoB PoŻosTllAcYaH B!Ż PMc\
zAGRoŻoNYcH ZWoLNIENIEM Ż PMCY'
7' DZ]AŁANIE NA RŻEcz Rozwo]U oBsŻARÓW WlEJsKIcH
8' DoRADl1!o W ooqA 'owl\l_ R' A l7AcJ_ DRocąA!óW oC ]tlocNlcz"cH' A 'Arlr
oR-1EDs.Ę!!/lLc VĄĄcvcl'\A c'll] W 57cZtcolNosc_ wvxoą?'vsAN]c sRoD{oW / DolAcl_
uRZĘDoIIYCH I STRUfi UMLNYcl].
9. PROT4OCJA Gl,lINY SZTU|'].

ro. ooD\o!7E\iE DoztoML zAwoDowEco - \-. -. RA NTGo SDOI -C7NOSC] cv_\v SZrr v.
11' DBAŁośćo ŻACHoWANIE KULTURY N,]ATERIALNEI I NIEIV]ATERIALNE] REGIoNU'
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12' PRoPAGoWAN1E 14EToD ] sPosoBóW PRoDUKCJ1zDRowU żYWNoścIoRAZ zDRoWEGo
STYLU

żYciA'

l3' DBALośa o ocrRo\Ę DRlYooov l (RĄloBMl

I

14' oRGANIzoWANIE ŻYclA KoLEŹEŃsKIEGo'

l5' GcoVADlE\LE ścoD\ó'v -_\A\sowwc

NA l^SP_EM\'l D/lA AlNoscl v_-s7\^NCoW
WSPIEMNIE ROZWO]U TURYSTYKI I AGROTLJRYSTYKI
17' REALtzoWANlE WSzELKIcl.] INNYCH, W GMNICACH DozwoLoNYcH PMWEM, WNIoSKÓW
PosTULATóW cŻŁoNKóW sToWARzYsŻENTA
16.

I

Dział 4

Rubryka 3 - Informacje o zabezpieczeniu majątku dłużnika W postępowaniu W prŻedmio.ie ogłoszenia upadłości'o
oddaleniu Wniosku o ogłcszenie upadłościz uwagi na fakt' że majątek niewypłacalnego dłuŹnika nie Wysta.cŻa na
zaspokojenie kosztóW postępowania
Brak WpisóW

od kosztóW egzekucyjnych
Brak wpisóW

Dział 5
Rubrvka I - Kurator
Brak Wp]sów
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Dzjał 6

Brak Wpisów

BUOryka 5 -

o
Brak WpisóW

Brak WpisóW

data spo|2ądŻenia wydruku 12'11'2015
adres strony j]ternetowej, na któr€j

są dostępne ]nformaqe z rejeśru| https|//efis'nrs.9ÓV'p

Lalącznik n'

1

do Uchwały nr 2

STATT]T

STO\\ARZYSZENIA',l'rzystań BiaIa Góra''
Rozdział l

Postanorvienia ogólne

s1

i'
2'
].

Storvarzyszct'tie nosi nazwę ,,Przystali Biala Góla'' i zwane iest w dajszej części statutu
Storvarzyszeniem.
Jcst stowaIzyszenietn zareicstfo$'anym, dzialając'vm zgodnie z oborł'iąz uj.a c1 ll i pr"episalli
pra\ła o stou'arzyszeniach'
Sto$'ar7yszenie uzyskuje osobowośćprawną z chrvilą wplsu do Krajou,ego Rejestru
Sądowego'

ś2

.
2'
1

'1'erenem dzialan ia Storvarzvszcn ia j cst
obs zar Po I ski .
j
SiedŻiba Sto\ł'arz)'szenia est Biała Góra gmina Sztu

.

$l
Sto\ł,aŹysŻenie może \Ą'spółplacować z krajorł'rn'ri i międzynarodorłrymi organizacjiuli' Jeżeli
ic\,c'e zad"''] l]ie..]'o_1cl"e / f'n;(,'/: m5t''tJlśrn

E4
Stowalzyszenie może uŻvuać Znaku graficzncgo. pieczęci i odznŃ Zgodnie Z obowiqzującyni w

tyrn zakresie pzepisami.

s5

1'
2.
3'

Stowarzyszenie opiera swoją działa]nośćna

placy

społecŻnej ogółu czloŃów

Do prowadzenia działa1nościStorł'arzyszenie moZe 7atludniać pracowniko\ł.
Dziala1ności Storł'arzyszet'ia mogą wspiemć ochotniczo i bez pobierania \\Tnag.odze1]ia
osob)' nie będące jego członkami (u,olontaliusze)'
Storł'arzyszcnie 1l1oże pro\\'adzić działalnośćgospodarczą' dochód z tej działalnościsłuŹy do
realizacji jego celów staluto\Ą'ych

RoZDZIAŁ II
CELE. Gł:,ÓwNI I0ERUNKI I }IEToDY DZIALANIA
.Ań

Celami c]zia}a]ności Storł'arzyszeria są:

1.

lntegracjamieszkalicórł,'

,l ąr; ) |.Ó,|
1ł.',,
\.'jr"rł

Prt łłr,,ł-1rr'

L

"./1
n n,^j
$l ''',] l 1: V( ''ŚR-'l
t|"rn' ,JĄ /\\ ll Jo/|śą

Z;lacznlL ru l rln Uchrralv ru
).

4.
5.

6.
7.

I

9.
10.
11.
12..

i3
11.
15.

16.
11

2

spierą-ie rł,szelkiclr

inicjalyu, słuŻacych rozwojowi, zainteleso\Ą,ań i u7clolnień
mieszkańoórł''
Pronrorł,anie członków szczególnie uzdolnionych'
Dz allln'.. la l/ś(/uro* e.h_ie 'i''
'i..lzr r,l śrl'lprul Jkt\ (i,,dr.\łol] fi
tl i l"ln" , n- -/c./, .oo riene.no.p .i!\n\\
)
Promocja Zatrudnjenia i akl}\\'iZacja za\\,o.]owa osób pozostających
bez pracy i zagrożooych
z\\olnieDiem z pracy.
Działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich'
IJoladztwo w oplaco\Ą,i1]1iu lea]izacji programów pomocDicz\'ch.
a takŹe pr'zedsięwzieć
rrrających na celu w szcZególności wykorz},stanie śroclków z cloracji
rrrzędorłych i
strukturalnych.
Ptomocja Gminy Szturn.
Podnoszenie poŻiomu Za\Ą'odowego i kulturalnego społecalościGminy
sztun'
Dbałośćo zachowanie kultury materialnej i niematcrialnej regionu.
Propago,'vanie metod i sposobów produkcji zdrowej zywności orau
zdro\Ą,ego slv1u Źycia
Db'llo,c o ucl-.one przyrudl i .r'.'1obr"z.r
organizowanie Źycia ko1ezcńskiego'
Gromadzenie środków finansor.vych na r.vspietanje działalnościnlieszkaricórv'
Wspieranie rozwoju tuq/st,vki i agrctuystykj
Rca]izorł'anie rłszelkich ilxl)'ch' !v glanicach doz\\'olonych prawem,
wnioskó\\, i poStulatów
cZłonków stoWaźyszenia.
\\'

ś7
CeIe te StowarŻvszenie rea1izuje poprzez

1'

2'
3 '
4.
5
!7'
8'

9.
l0.
1

1'

:

\Vspółdziałanie z rvłaściqlmiinslytucjami: pańsnl'ou1,rni i plywatnyn1i.
samorządowymi
i społecznymi'
Wspóldziałanic z inn-vmi insty|ucjami i organizacjami rv kraju i za granic4.
Tworzenie lobby dzialaj ącego na rzecz realizacji, potrzeb i oczekiw_ań
mieszkancórv'
organizację i szko1eń, spotkań. prclekcji, pokizórł,, koŃursóu,' pizegląclów,
lestynórv,
loterii. imprez, kulturalnych itp.

l'lIrgl.l(lś'o".-'b"ml'iepcl''..prr!..)j]i
z-nic' rtn" o i.u -1ch r..r'rocroorr.z.,r.hz.:iocod.er re;o.
)]),

Wspi]ipracę ze środkami naso\Ą'ego pżckaŻu'
Zglaszanie inicjatyrv samorządorvy-ch po zapoznzrrriu się i analizie potrzeb
oraz oczekiwań
społecZnościloka]n]'ch'

z

władzani, inst},tucjami oraz organizacjami zainteresou,anymi
dzjałalnościastoWarz),sZenia'
w)stępowanic z r'r'nioskanri i postulatani pod adresern władŻ saDlorządo$'}ch
i rzadolvych
Wspó}działanie

regtotlu.
Inne dzia}ania służącerealizircji celów statuto\q'ch'

Rozdzial lIl
Czlonkotvie, ich prarva i oborviązld.

s8
1

7

Człolłami mogą być osobv fizvcznc ipralvne'
o '.l\ r 'rlrł no m" ,e b, . cJ1, c-,,'' ]łier.\.oel 'jlc'll
str. 2

Załącznik m

1

do Uchr'vały nr 2

$e
CŻłoŃowie Stowarzyszenia dzielą się
l'
człoŃówZwyczajnych'
2' Cz]onkówwspierających'
3. Członkórvlronororłych'

na]

s

L

5.
6.

10

Czionkiem zrły-czajnynr moŻe być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolnośćdo czynności
prarvnych i nie pozbarviona prarł' publicŻn}'ch' Mało]etni w \\'ieku l6 ] 8 la!' którzy mają
ograniczona zdo1ność do czynności prawnych' lnogą być członkarni Stowarzvszcnia'
Członkostrvo rł, Slowarzyszenirr uzyskuje osoba, któta *pisze się na listę członków
StoWarzyszenia i podpisZe Masnoręcznym podpisem oraz rłype}ni deklarację człoŃorvską'
Człon]iien wspierającym moŻe b'vć osoba fizyczna i prawna Zainte|esowana działalnością
Stoważyszenia. MoŹe ofialować pomoc finensową, rzcczową i intelektualną' osoba prar'vna
działa \\' sto\łalzyszcniu przez slvojego przedstawicie]a'
Członków z\\'czajnych iwspierających przy]muje w drodzc uclrwaly ZaIZąd na podsta\\ie
pisemnej deklaracji.
WaLne Zebnnie człoŃów, na wniosek Zarządu' moŻe nada\ł'ać cz}onkost\ł'o honorowe.
Czlonkiem honororłym moŻe być osoba fizyczna' która r'vniosła rvybitny rvkład rł'rozwój
i<1ei Stowauyszcnia 1ub \ł illny szczegó1ny sposób wniosła zasługi dla Storvarzyszenil

s 1l
1.

a)

b)
c)
d)
e)

Członek zrłryczajny ma prarvo do:
Cz-vnnego i biernego prarva \ryborczego do wladz Storvarzyszenla.
Uczeslnictwa w zebraniach, odczytach, spotkaniach. konlerencjach organizorvanych przez
Stou,arzyszenie.
Zgłaszania opinii i wnlosków pod adresem rvladz Stowarzyszenia.
Korzvstania z urządzeń, świadczeńi pomocy Stowarzyszenia'
Zaskarżana r1o Walnego Zcbrania członków, uch\\'ały Zarządu Sto\Ą'arzyszenia o skJeś1eniu
go z listy członkórv'

2.
a)
b)
c)
d)

Członek zrryczajny zobowiąZany jest do:
AktYwnego uczcstnict\ła \i!l placach i realizacjr celórv Stowarz.vszenia.
Pfzestzegania stalutu. i ucl]rvał wladz Storł'arzyszcnia'
Przestrzcqania elyki.
Regulamego opłacania składek i im-vch śrviaclczeń obowiązującyoh \! Stowarz\5Żenitl

3.

Członkostwo ustaje rł'skutek
Śmierci członła]ub utlaty oSoborvości prawncj przez członka r'vspierającego'
Dobro\łolnego \ł}stąpienia zg1oszonego na piśrnie.
wykreślenia 7 listy czbnków'
Wykluczen]a rv rvyniku prarvonlocnego olZeczenia sądu powszechncgo, ozekającego karę

a)

b)

c)
d)

:

str.3

Załącznik nr

1

do Lichwały nr 2

dodatkową w postaci pozbarvicnla prarv publicznych.

4'
5'
6'
7.
8'
9.

Pozbalvic.ie czlonkost\ł'a przcz w}k]eś]enic go Z ]isty członków lnoże
nastąpić, jeżcIi cz}onek
nic spełnia Ę/nagań ustawo\rych albo Żalega Z płalnościanisk}adek i min:lo
wczrł,ania,
śrviadczenja tego nie spclnia. z powodu clziałań sprzecznych z celŹrmi
sto\\'a17YsŻenia ]ub
nieprzesllzegania postanolvień Statuttl'
Zarząd jest zobowiąza[y powiadomjć członła o skreś]eniu lub u}kluczerlju, podaiąc
prŻyczyĄy i wskazując na- prawu \\niesien]J od\\o}dnr.r do sądu lvyŻszego
szczcbla ]ub
\\hlnego Zgromadzcnia Cz]onlow !Ą terminiśl_ł dlli od dat) t1otęczenia
stoior'vnc] uchrvały
1ub orzeczenia
Uchrł'ał1'oprz}'jeciu członia podejlluje ZaŹqd'
C]złonek lvspjerający i honororr'y ma prarł'o brać udział -z glosen doradczymw statutow),ch
uładzach StowalzysZenia'
Członek rvspierającv jest obowiązany do reguLarncgo rr,'"lwiązywania
się z rlekla.owanvch
świadczeń oraz przcstrzegania statutu Sto\\'zrzyszenia i uchr.vał władz
Sto\rarzyszenja'
Człon'kolvie honoro,",'i sa obo''viązani do pzestŻegania stetutu juchwał władz Sto\ł'alz's7enia
Z\ł'olnieni są z oplacania skladek członkolvskich'

.,." *,,.", lliXll""llou*o.,r,,"n,
s

12

s

13

o

Władzami Stowarzyszenia są
a) Walne Zebranie Członków
b) Zarząd'
c) Komisja Rewizl,jna.
:

1'
2'
]'
4'

Kadcnc.ja Zarządu i Kornisji Rewiz-vjnej t.u,a ] Iata, a ich
Ę\,bór odb]iwa się rv głosowaniu
.jawnym r.viekszościąpl.zy obecności co na.jmniej po1o''r1. członkó\ł, walncgó Zebrania

Cz1oŃów
Uchwały Zarządu Storł.arzyszenia podejmowane są lv glosowan1u jawnym' zrr,ykłą
rł,iększościąulosórv prz'v obecności co najnmie.j poiorł1 -ogólnej 1iczby
upro*rliony"il
członkórł'(krvorun)'

Uch\aly Komisji Rerł,iz1'jnej Stor.varzywenia podcjnrowane są w głoso\.vaniu ja\Ął.]ynl,
zrł1'kłąrviększością głosórr, przy obecności co laimlie; ui] ogolncj liczby
up.uń]ony"h
członków Storł'arzyszenia (krvorLlm)'
Do reprezentou'ania Stolł'arz) s zell ia n.:t ze\ ni]h z upra\Ą nion) jest Zarząd.
$ 11

w przypadku ustąpienia lrrb śmierci członka rł'ładz Storvarz1,szenia sklad jest
p'7eD- '$1Jlśnśclo o\.miJ ,arr;1..^
\\olllś.ldIoui5\o'

uzupĆh1ianv poprzez

',"

Walnc Zebranie Czlonkórv.

śI5

sf.4

Zclrcznjk nr J do Uchu'rl1 nr 2

'
2'
]

')
bl

w'a]ne Zebranic CŻIonkó\.vjest na.jwyższa władzą Stou,arzvszenia'

W walnym Zebraniu Członków biorą udzial l
z 3'o,cln .'a-orł,oe1r czionłorł qz'.!tzoiri'

zg]o"cndo-'dc,1miz'"ll''uviclł.pie_r'.r' hol.ror"''
$ t6

t.
Ż'

L
4.
a)
b)
5.

6.

\ł'aine Zebranjc członkó\.v może byó z\ł}czajne 1ub nadzrłłczaine'
Sprar.vozdarvcze \łh]ne Zebranic Cz]onkou zrłołu;c
"ję ,o, * Loku do J0 marca,
a spfawozda\ł,czo Ę-bolc7c Wa]ne Zebranie Członków zrvołuie
się raz na ] ]ata'
Walne Zebranie członłów obradujc według uchrvalonego przez'siebic
regulaninu obtad'
Walne Zebranie CzłoŃórv zrvo}ujc Zarząd:
z $4asncj inicj at]'w-v,
na \^. o.eL I J j., onko^ .!nr':1./. \/eria.
o miejscu, teIminie i polządku obrad Walnego Zebrania CzłoŃólv Zalzad powrac]amia
c,]onlow co rŻjnln:śi-a - d1, |r.,ed .cmi leT ,el-r ]n].l'
Uchwały wa]nego Zebrania CzłoŃórv zapaclają rv głosowaniu j a,"vnym' zrłrykłąrviększością
głosórv prz1, ober:ności co najmniej połorvy ogólnej liczby człónłów
w pierwszym rerminie
i bez określenja r.r,1maganej ]iczby członkórv w drugim lern,tinie. włznaczonvm .v tvm
. 1'\ nrdnir' . - *tnut oul.tic. Iz u pi--r.,.1m re.m.nie

s

17

Do kompetencji \łh]ncgo Zebrania na]eż4i

1'
2'
3'
4
5.
6.

1.
8

9.

t0

RozwiąZaniesto\ł'ażyszenia'
t]chwalanie zmian statutll oraz uchwa]enie ikształtowanie progrartu Sto*'arzyszenra'
Wnioskowanie do za]-ządu o podjęciu uchwał w spra'wie ,.uspółpr.acy
z innymi
orgatrizaciami.
Vybór oraz odrvołanie członków Zarządu i Komisji Rewizy';nej'
Nadawanie członkostrr'a honororvego.
Rozpatlywanie sprawozdań z działalnoścjZarządtt oraz kwitou,anie splawozdań
ZarŻądu i
Koni..ri Rcrr iz, j-c .
LldŻielania ab5o]ulorium dla ustęprLjaccgo Zarzadu na wniosek KoInisji Rerłizvjrlc1.
l]chrva]anie czaso\vego lub trwa1ego Z\ł'olnienia członka z obor.r'iązku op}acenia
składki.
uchwalenie umorzenie zaiegłości1lnfulso\rych czloŃa wobec Slo.u".'.r.r"nio
Uchrł'a]enie minimalnych składek członkouskich olaz udziclenre
|orł.azenil dJa Zarządu do
decydowania lv sprarvacl.t składek człoŃowskich'
Decydorvanjc o .lł'szclkich spr.arvach Storł'arzyszenia' c]la których statut nie
ustala
]'nmoetelci'd a ru 1uL u'adz Ś'.r^1r,,)./c'l
$ 18

L
a)
b)

c)
2.

l

Nadz\\.yczajne walne Zebranie Czlorrków zrłohlje Zarząd
z wlasnej inicjaq,wy,
l'n żadanie Komisji Rervizyjnej,
na pisemny u'niosek co najnniej 1,,3 ogó1nej liczby członłólv zrł.yczajnych'
Zarząd jest zobowjąZany zu'ołać Nadzr'vy-czajne Zebralie Członió,'v iv
ciągu ]0 c]ni od dnia
otl7ymania ządania lLLb wniosku określonychw ust. 1 pkt' 2 i3.
Nadzwyczajne \\alne Zebranie C7]onków moŻe odbyć się w każclym cZasie. w
szczcgólnie
:

sf. )

Załacznik nr

,1'

1

do lJchu,ały nr 2

uzasadnionych przypaclkach.

Nadzwyczajne WaLne Zebranie Członkólv obradu1c u1łączn1e w sprarvach, dla których
zostało Zwolane'

Z'lrząd
$

I'
2'
]'

19

Zarząd kieruje całoksztaltem działainościSlo,'varzyszenia zgodnie Z uch\ł'alami Wa]nego
Zcbrania Czlonkó\ reprezentuje na 7e\ł..ątfz iponosl odpowiedzialnośćprzed Wa]nyn
/eb-"r'cm l zIonJ'o* Ś'U'ł'1.,]5' ś'l:d'
Zarząd sklada się Z tlŻech osób, w tym plczesa. seł]etaŹa i skarbnika'
Posiedzenia Zirrządu odbyrvają się rł,miarę potrzeb. jednak nie ŹadŻiej niz trzy miesiące'

s20
Do zakesu działania Zarządu nalcży:
1' Rcalizac.ja uchr'vał Wa}nego Zebrania CzłoŃórł''
I_(''' crie b'.]że'u \l'l\\:rrl] /enIJ'
'

3'
'1.
5'
6'
7'
8'

Sprarł'owaniezarządumajątkiemStowar7)'szelja'
Podejmowanic decyzji rv spralvie nabyoia lub zbycia rnajątku ruchomcgo.
Pode.jn]owźrnie decyzji w sprarvie zaciągania zobowiazań w imieniu Sto\.varzvszenia kwot)'
określonej pżez \\ra]ne Zebranie Czlonkórv.
Zrr,oł)'rvanie\ł/alnegoZebraniaCzłonkór.v'
Składanie sprarł.ozdań ze srvej dzialalności na Walnym Zebraniu Członłów
Podcjmorł,anie uch$ał \ł'sprawach przyjmowania i wykreś]enia człoŃórv'

Komisia Rerviryjna
ś2]

1'
-

Ż'

Komisja Rer.vizlna jest organem st(lwarzyszcnia porvołanvm do spra\ł'owania kontroli
nad jego dzialalnością'
KoInisja Rer.viz-vjrra składa sie z trzech członkórv, w tym przewodniczącego.

s22
Do zakesu działania Komisji Re\ł'i4'jnej naleŻy:
l '
Kontro]owanie całoksŻałtu działa1nościStowarzyszenie '
2' Występo\Ą,anie do ZarzqdrL z u,nioskami uynikającymi z przeprowadzonych kontroli.

j.

:1'
5'
6'

Plawo żądania z\ł'ołaniaNadzq,}'czajnego \łhlnego Zebrania Członkó.'r' w

razie
stwierdŻenia nie wywiązania się pĘez Zatząd z jego statrrto\łych obo\ł,iązków' a tŃże
plawo Żadania zwolnicnia posiedzenia Zalz4du'
Zrł'ołanie \Valnego Zebrar'ria Członków rł' plzl'padku nic zwolanla go pźez Zar7ąd w
c _1 I ie t l..l r|ll u \ld'ucie.
Sk}adanie na Walnym Zebraniu Członków r.vnioskórr.o udzielenie ( lub odmolve udz1e1enia )
a\,o r or'.,n r"ladzom Stou"_zr.z,lria.
S]<ładanic sprarvozdań ze slł,ojej dzialalności na \ł/alnym Zcbraniu CŻło.łó\Ą,
Stowarzyszcnia

str.6
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p6lnis]l

ZIOllKO\\re '
Stowtrz', szenil

Rerł rz1jneJ

lrie nroga pełnić jnnej funkc_ji rł.e rvładzach

1.

L

?.

m,1 pra!Ąo. Żlllcnia od członków i \ł1adz sto\\'ar7-vszenia
lJJl';;;'',',,".cl.l\.ll!Ą
' '' le1 d' '\! 'd'''.l k.rlrJlo\Ą'd l)c.]

' '
prsemnJch luo'

"

zlożenia

'p".\^'

ś24
Do obsługi Prasou,gj Stowef7}szenia

przewodniczący Żarzadu może pofołać rzecznika prasor'vego'

i2s
Stu*arz;szenia

^..__,-',..'n.)j|lśJ
oDsrugl tdn,,nlr,,iL
.a1 nnos",
r zaKres \\) Kon) \on)L
r./lu,

Zavąd

\oże utwozyć biuro. określającjego status

Rozdzial\r
NIa

j

ątek storYarzyszenia
$26

,l o,c i

.tano* l.r r,cru. hom. .ci. l.l. .

McJątek StU\\arz\sze

q nd t.ze.

$27

' ''

m'j"rk.' slcrł.r,1'zcn:.

.q

1.

/ roolrmr now5L-,.ni1

a)
b)
c)

sklailki czlonLo'
r\ 1spooŃ]'
oaroq lln\ lapL"
1rr\(l go\pooarc/e \.J\ d..).,etrd!
wpry'"\l z dzrai-I
tokctv

d)
2.

4.

lrd7i]l}\
dń1'crc' '
_i;;'"',;;;.;.;'.
prourdzi gospodarkę l'inansową oraz racbunłową zgodnje
,
,
.ń| pIzep]sam]'
(""":).':il;:'Llthwal) WalregU Zcbrania Stowarzyszenie moźe podjąć działalność
1 Ktore docbnci) plzezna]cza sie na realizac.ję ce]ów statutowych
J..ńJ";u'

Stowarzrszcnid
D;ch;_ , 1.;LalŹ

l

"l.

"l.'.i'.

tn osL]

r gos]]odarc7e'|
słuŻ)' \\JłącZn]e realizacji jego celórv
.Stowarz)"szenia
do ood/ial.l l. edz1 egoczronJ'"rł

p,r" .ć!/.n)

s28

woJi. jak rórvniez wszelkich pism \.\i przedmjocie praw i oborviązkórv
l)]:
''': u:znn.
''_ ''' i '''""'"'
^",,.i",'',l/.-nju
\lo*al'zy",el'i' !\1 l.lLfTe .! poop''\ o!Ąn.1| cz'nrkol' /a_z'lo.'
'l'ld --llo\ \ ch
_' nremr.''
'1lo,.;cl
''_'''''lśs,1
(nrelśsa 'l sekIetcrzd. p

lnn-:'Uc/|orJl/al.dl

1

Rozdzinł vI
I)ziałaInośćGospodarcŻa
str-.7

lałącznikrlt i

do Uchwały nr 2

Ś2q

1.

Stowarzyszenie może prowadzić działalnośćgospodarczą rra ogóldych zasadach,
określonych w o&ębn1'ch przepisach' Sto'warzyszenie może pro\ładzić dża]a]nośćgospodarcz4
\łyłącznie w_ roaniarach sfuących realizacj ijego celów stafuto.lłYch.
Przedmiolem d7iałalnościsto\\arŻ) s',edia je.l:
prodŃcja ciast' ciastek. p]ackót\., taĄ'' naleśników, gofróą pięrogów itp.: 10.71.Z
wydawanie blosŻur' ulotek i podobnych publikacji wyłączając słowniki, encyklopedie' w
formie drukowanej' eleltronicznej i dźwiękowej lub w Intemecie: 58' 1 1.Z
działalnośćwspomagającą pozaszkohe formy edukacji gdzie indżej niesklasyfikowane
formy edukacji związarre głównie
Iozwłaniem rłłasnych zainteresowań oraz
doskonaleniem zawodowym: 85.95.2
obiek1y noclegowe furysq'cae miejsca krótkotlwałego zakwaterowania w domkach
i chatach, gospoda.stwach więjskich ( agofurysĘ'ka ): 55'20.Z
działainośćobiektów l'r.r1tura1nych: działalnośćdomów i oślodków kulfirry' świetlicoraz
pozostałych obiektów Lultura]nych: 90.04.Z

2'
a)
b)
c)

z

d)

i

e)

Rozdzial VII
zmiana statutu i rozJviązanie stowarzyszenia
$30
1

2.
3.

Uch$alenie statufu lub jego zniana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu stowarzyszenia
pŹez walne Zebranie Członków wymaga kwalilrkowanej łiększości2/3 głosór1 przy
obecności co najmniej połowy członków uprawnionyclr do głosowalia.
Podejmując uchwałę o rozwiązardu stowarzyszenia Walne Zebranie Członków okeśla sposób
przeprowadzenia likwidacji oraz ptzeznaczenia majątku stowaŹyszenia.
W sprawach dotyczących rozrviązania i likwidacji sto\ł,arzyszenia nie uregulorvanych w
statucie. mają zastosowalie odpowiednie przepisy Ustawy Z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o
stowarzyszeniach

(t.

j.DzU.

z 2011. poz.654)

stąiJt został lch\łalorry przez Zebrwie ZałożTcięlskie \ł' drdu 02.08 2015
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